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Hyvät Koreayhdistyksen jäsenet,
Syksy 2018 oli yhdistyksessämme varsin aktiivista aikaa. Elokuun kesälounaalla Suomen Korean
suurlähettiläs Eero Suominen antoi tapansa mukaan asiantuntevan ajankohtaisraportin Suomen ja EteläKorean välisestä talousyhteistyöstä, kulttuurivaihdosta ja poliittisesta vuorovaikutuksesta.
Lokakuun syyskokouksessa valittiin yhdistyksen hallitukseen uusia jäseniä ja hyväksyttiin vuoden 2019
toimintasuunnitelma. Kokousesitelmän piti Kaj Färm, joka värikkäästi kertoi liikkeenjohdon haasteista ja
liiketoiminnan mahdollisuuksista eteläkorealaisessa toimintaympäristössä. Perinteiset ”Joulun tunnelmat”tilaisuus vaihdettiin joululounaaseen, jonka leppoisissa joulunalustunnelmissa vaihdettiin kuulumisia.
Lokakuussa yhdistys järjesti yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa Korean poliittista historiaa käsittelevän
symposion. Esiintyjät olivat tunnettuja Korea-asiantuntijoita ja tiaisuudesta muodostui sekä
korkeatasoinen että kiinnostava. Lähes 200-päisen yleisön joukossa asiasta kiinnostuneiden kansalaisten
lisäksi oli mm johtavia tutkijoita yliopistoista, diplomaatteja ja kansainvälisen politiikan ammattilaisia.
Tarkoituksena on jatkaa ja syventää tämän teeman käsittelyä.
Korean Helsingin suurlähettiläs vaihtui loppuvuodesta 2018. Suurlähettiläs H.E. Soo-gwon Kim palasi
perheensä pariin Koreaan ja jäi vuoden vaiheessa eläkkeelle täysin palvelleena diplomaattina. Yhdistys
haluaa lämpimästi kiittää suurlähettiläs ja rouva Kimiä ansiokkaasta toiminnasta, hienoista
kulttuurielämyksistä, ystävyydestä ja tuesta yhdistyksellemme. Kaikkea hyvää suurlähettiläspariskunnalle
perheineen!
Uutena suurlähettiläänä aloitti H.E. Mr. Duk-ho Moon. Toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi
Suomeen.
Tulevista tapahtumista kerromme enemmän tässä tiedotteessa. Seuraavaksi kokoonnumme
sääntömääräiseen kevätkokoukseen maanantain 18.3. klo 17:00 alkaen ravintola Sea Horseeen.
Kevätpäivän tasauksen merkeissä nautimme kokouksen jälkeen perinteisen silakkaillallisen. Jäsenet
sydämellisesti TERVETULOA.
Kevätpäivän tasausta odotellessa toivotan kaikille jäsenille ja Korea-ystäville oikein hyvää ja innostavaa
kevättä.
Matti Vinha
Puheenjohtaja

Korean poliittisen historian symposio 9.10.2018
Suomi – Korean Tasavalta Yhdistys ja Helsingin yliopisto järjestivät yhteistyössä Korean poliittista
lähihistoriaa käsittelevän symposion Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa. Symposion tavoitteena oli
historiallisten taustojen kautta hakea selityksiä Korean niemimaan nykytilaan.
Hankkeen järjestely- ja suunnitteluryhmään kuuluivat puheenjohtajana Matti Vinha ja jäseninä Jeong-young
Kim, Erja Kettunen-Matilainen, Risto Elomaa, Janne Virkkunen ja Lothar Mallon. Ulkojäsenenä
yhdistyksemme sihteeri Lasse Juhola avusti erityisesti tiedotusasioissa.
Paljolti yhdistyksemme jäsenen, Helsingin yliopistossa työskentelevän Jeong-young Kimin ansiosta saimme
tilaisuuteen ansioituneita Korea-asiantuntijoita Euroopan eri yliopistoista. Suomalaisasiantuntemuksesta
vastasi mm. toimittaja Mika Mäkeläinen YLEstä. The Academy of Korean Studies tuki luennoitsijoiden
kulujen korvaamisessa.
Tilaisuuden puheenjohtajana toimi tohtori Erja Kettunen-Matilainen. Avauspuheenvuorot käyttivät
Koreayhdistyksen puheenjohtaja Matti Vinha ja Helsingin yliopiston puolesta professori Juha Janhunen.
Professori Vladimir Tikhonov Oslosta tarkasteli luennossaan ”Territory of Disagreement” modernia EteläKoreaa lähihistorian ristiriitaisista lähtökohdista, kuten Japanin miehityksestä, Korean sodasta, yli 70vuotiaasta alueellisesta kahtiajaosta ja pitkästä yksinvalaisesta hallintokaudesta. Hän analysoi miten
historian painolasti jakaa edelleen modernia Koreaa yleisen mielipiteen ja konservatiivisten voimien välillä
globalisoituvassa maailmassa.
Apulaisprofessori Gabriel Jonsson Tukholman yliopistosta käsitteli esityksessään ”Challenge in Korea-Japan
relationship” monitahoisia ja usein ongelmallisiksi koettuja Korean ja Japanin välisiä suhteita japanilaisten
hallintoajasta 1910-1945 nykypäivään. Tässä tarkastelussa vuosi 1945 muodostui keskinäisten suhteiden
käännekohdaksi Japanin antauduttua ja toinen maailmasota päättyi. Hän esitteli miten maiden suhteet
ovat sen jälkeen kehittyneet, ja miten kauppavaihto ja alueellinen turvallisuustilanne ovat vaikuttaneet
näihin suhteiden kehitykseen.
Professori Eun-jeong Lee Berliinin yliopistosta aloitti esityksensä ”Hope for Peace in East Asia” käsitellen
1900-luvun alun ilmapiiristä ja Inchonin satamakaupungissa vuonna 1905 käydyn Japanin ja Venäjän välisen
sodan ulottuvuuksista. Toivoen venäläisten voittoa korealaiset intellektuellit toivoivat myös pysyvän rauhan
saavuttamista Itä-Aasiaan. Japani kuitenkin voitti sodan ja asteittain kiristi hallintoaan Koreassa ja pysyvä
rauha jäi haaveeksi. Tapahtumilla oli varsin dramaattiset vaikutukset myöhempään kehitykseen Korean
niemimaalla. 100 vuotta myöhemmin korealaiset edelleen uneksivat rauhasta Itä-Aasiassa. Toteutuuko
tämä haave, jää edelleen nähtäväksi.
Puheenvuorossaan ”A Journalist’s Perspective Of North Korea” YLEn toimittaja Mika Mäkeläinen käsitteli
kokemuksiaan vietettyään useita viikkoja Pohjois-Koreassa. Hän kertoi pohjoiskorealaisten
elämänmenosta, toimeentulon haasteista ja eliitin etuoikeuksista. Hän myös kertoi ulkomaalaisille
journalisteille asetetuista rajoitteista.

Tilaisuuteen osallistui lähes 200 osallistujaa, yhdistyksen jäseniä, Korean tilanteesta kiinnostuneita
kansalaisia, johtavia tutkijoita yliopistoista ja tutkimuslaitoksista, kansalaisjärjestöjen edustajia ja suuri
joukko ulkomaalaisia diplomaatteja. Arviot tilaisuuden onnistumisesta olivat hyvin myönteisiä. Tästä vielä
kaikille järjestelyissä mukana olleille parhaat kiitokset.

Kuvassa symposion puhujat paneelikeskustelussa.

Matti Vinha ja Erja Kettunen-Matilainen.

Syyskokous
Syyskokous pidettiin 22.10.2018 Tieteiden talolla. Paikalla oli 28 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin Martti Haani ja sihteeriksi Lasse Juhola.
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.
Yhdistyksen hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Vappu Virkkunen, Erja KettunenMatilainen, Veijo Rahikainen ja Olavi Vanninen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Kaj Färm.
Hallituksessa jatkavat Shania Shin, Aino Bärlund, Lasse Juhola ja puheenjohtajana Matti Vinha.
Yhdistyksen toiminnantarkastajana jatkaa Martti Haani ja varatoiminnantarkastajana Alpo Järvinen.
Kokousesitelmässä Kaj Färm kertoi kokemuksistaan Scania Korean toimitusjohtajana. Hän työskenteli
Koreassa yli kuusi vuotta ja palasi Suomeen syksyllä 2018. Esityksessään hän kertoi asiantuntevasti
Koreasta yrityksen toimintaympäristönä, kulttuurillisista haasteista ja yritystoiminnan mahdollisuuksista.

Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 4.2.2019 valita varapuheenjohtajiksi Erja Kettunen-Matilaisen
ja Lasse Juhola. Sihteerinä jatkaa Lasse Juhola, rahastonhoitajana Olavi Vanninen ja tiedotus- ja
ohjelmavastaavana Vappu Virkkunen.
Shania Shin ilmoitti luopuvansa hallituksen jäsenyydestä vuoden 2019 alusta. Syynä paluu Koreaan.

Samassa kokouksessa hahmoteltiin vuoden 2019 tapahtumakalenteria seuraavasti:
Kevätkokous maanantaina 18.3.2019 alkaen klo 17:00 Sea Horse ravintolassa ja tilaisuus jatkuu kevätpäivän
tasauksen silakkaillallisilla klo 18:00 alkaen.
Kevätretki lauantaina 11.5.2019, alustavasti retki suuntautuu Helsingin edustan yleisölle avattuihin Valli- ja
/ tai Isosaareen.
Korea Golf, aika on sittemmin muuttunut. Uusi aika on torstaina 20.6.2019 Master Golfissa.
Suurlähettiläs / kesälounas tiistaina 27.8.2019
Syyskokous ja esitelmä maanantaina 21.10.2019 Tieteiden talolla, illallinen Korea House
Joulun tunnelmat marras – joulukuussa, päivä avoin

Uusi suurlähettiläs esittäytyi jäsenistölle
Yhdistyksen syyskokokouksessa päätettiin järjestää Korean uudelle suurähettiläälle, H.E. Duk-ho Moonille,
tervetuliaislounas . Lounas, joka pidettiin 7.3. Suomalaisella klubilla, täytti Helsinki-salin viimeistä tuolia
myöten ja sai paikalle yli 30 yhdistyksen jäsentä. Lounaalle osallistui myös kolme uutta suurlähetystön
edustajaa.
Suurlähettiläs Moon kertoi vapautuneesti ja rennosti ajankohtaisista asioista, ja korosti että myös Koreassa
suhtaudutaan vakavasti ilmastonmuutokseen. Tänäkin vuonna riesana on ollut Kobin erämaasta kulkeutuva
yellow dust. Uuteen asemapaikkaansa suurlähettiläs oli tutustunut huolella.
Suurlähettiläs lupasi että yhteydenpito suurlähetystön ja jäsenistön kesken jatkuu ja seuraavaksi on luvassa
keväällä musiikkipainotteiden tilaisuus.

Suurlähettiläs Moon tervetuliaislounaalla.

Kutsu kevätkokoukseen
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 18.3.2019 klo 17:00 alkaen Ravintola Sea Horsessa,
osoite Kapteeninkatu 11, 00140 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat.
Esityslista
1.
2.
3.
4.
5.

Kokouksen avaus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajan lausunto
mahdollisesti antavat aihetta
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
7. Kokouksen päättäminen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava
siitä kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

